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িারা হবদে অবস্থানরি মুিলমান ভাই-ববাদনরা! 

আিিালামু আলাইকুম ওো রিমািুল্লাহি ওো বারাকািুহু 

আজ আহম আপনাদেরদক হিনজন কীহিবমান হজিাহে শাইদখর কথা বণবনা করদি চাই, যারা িাাঁদের  িাাঁদের 
িারা জীবন হজিাে এবং হিজরদির মাদে অহিবাহিি কদর স্বীে প্রহিপালদকর হনকট শিীে হিিাদব মযবাোলাভ 
কদরদেন। আমরা িাাঁদের বযাপাদর এমনই ধারনা কহর। আল্লাি িাআলা িাাঁদের কুরবাহন ও আত্মিযাগিমূিদক 
কবুল কদর হনন। আহমন।  

িাাঁরা িদেন শাদেখ আবুল িািান রহশে আল বুলাইহে রিঃ , শাদেখ আবু হিরাি আি িুহর রিঃ  ও শাদেখ 
বরিাহে ত্বিা রিঃ। আল্লাি িাআলা িাাঁদের উপর প্রশস্ত রিমি বর্বণ করুন! জান্নাদির িুউচ্চ স্থাদন িাাঁদের 
বািস্থান বাহনদে হেন! এবং আমাদেরদক অপমাহনি, লাহিি ও িক বথদক পহরবহিবি না কদর িাাঁদের িাদথ 
একহিি কদর হেন! আহমন।  

শাদেখ আবুল িািান রহশে আল বুলাইহে রিঃ স্বীে রদবর িাদথ শিীে অবস্থাে হমহলি িদেদেন, আমরা িাাঁর 
বযাপাদর এমনই ধারণা কহর। হিহন হজিাদের মেোদন আিার পর এই উম্মদির এবং মুজাহিেদের জনয একহট 
জলজযান্ত আেশব বরদখ হগদেদেন। যা ইলদমর পাশাপাহশ প্রজ্ঞা, ধধযব, হরবাি এবং হজিাদের বেদিও 
অনুিরনীে।  

                                                            

শাদেখ আবুল িািান রহশে আল বুলাইহে রিঃ গি ২৫ হিদিম্বর ২০১৫ ইংদরহজ িাদল শুক্রবার পহিম আল 
জাযাদেদরর বিহজওোজু অিদল আলদজহরোন বিনাবাহিনীর এক িামলাে শািাোি বরণ কদরন। শাদেখ আল কাদেো 
ইিলাহমক মাগহরদবর (AQIM) এর শহরোি ববাদিবর প্রধান হেদলন। শাদেখ প্রাথহমক জীবদন বুলাইহেোি প্রদেদশ হনজ 
শির িালাহভোদি মিহজদের ইমাম ও খিীব হেদলন। ধারণা করা িে আল কাদেো ইিলাহমক মাগহরদবর আমীর শাদেখ 
আবু মুিআব আবু্দল ওোেুে িাহিজাহুল্লাির পদরই শাদেদখর অবস্থান। পূদবব হিহন িাদবক “জামাআিুি িালাহিোি হলে 
োওোহি ও ওোল হকিাল” এর হবচারক হেদলন। শাদেদখর অদনক হকেু হকিাব ও বোন িংকলন রদেদে। যার মদধয 
উদল্লখয বযাগয িল-  
১। উজুবুল হিিাম ওো িািহমেযািুি িাদ্দাম বাইনাল কুিহর ওোল ইিলাম। ( وجوب الفصام وحتمية الصدام بين الكفر

 (واإلسالم

২। আল বোন ওোি হিবোন হলহুকহম মুমাওইহনল মুরিাহদ্দন ( حكم مموني المرتدينالبيان والتبيين ل ) 

শাদেখ আবু হিরাি আি িুহর রিঃ গি রহববার ৪ এহপ্রল ২০১৬ ইংদরহজ িাদল উত্তর-পহিম হিহরোর ইেহলব 

প্রদেদশ আদমহরকান হবমান িামলাে শািাোি বরণ কদরন। শাদেখ িাদবক জাবিািুন নুিরাি (জাবিািু িািহিশ শাম ও 
বিবমান িাইআি িািহররুশ শাম) এর গুরুত্বপূণব কমান্ডার হেদলন, নুিরার িামহরক হবভাদগরও অনযিম কমান্ডার ও 
শহরোি ববাদিবর িেিয হেদলন। ধারণা করা িে শাদেখ ১৯৫০ িাদল োদমদের মাোো শিদর জন্ম গ্রিণ কদরন। শাদেখ 
আিগাহনস্তাদন হিজরি কদরহেদলন। পহরদশদর্ হিহরোে  হবপ্লব শুরু িদল হিহরোে হিদর আদিন। জাবিািুন নুিরার 
অহিহিোল হমহিো আল মানারািুল বাইো ও আল বাহিরাি হমহিো বথদক মূলযবান বোন ও নহিিি প্রকাহশি িদেদে।  



বাস্তহবক বেদিও হিহন মুজাহিেদের জনয একজন উজ্জ্বল েৃষ্টান্ত হেদলন। হিহন হজিাদের মেোদন বযমন 
বমহশনগান হনদে বযাস্ত থাকদিন বিমহন কলম ও োওোদির কাদজও হনমগ্ন থাকদিন। হিহন উম্মিদক 
হজিাদের জনয আহ্বান করদিন এবং হনদজও হজিাে করদিন। হিহন উম্মিদক হিজরদির জনয আহ্বান 
করদিন এবং হনদজও হিজরি করদিন। এভাদব হিহন মানুর্দক িবদরর উপদেশ হেদিন এবং হনদজও িবর 
অবলম্বন করদিন।  

হিহন মুত্তাকী প্রজ্ঞাবান বযহিদের জনয একজন আেশব পুরুর্ হেদলন। হযহন বিিনার আগুন েড়াদনার পূদববই িা 
বেখদি বপদিন ও িা থামাদনার জনয উদেযাগী িদিন। এবং আগুন প্রজ্জলনকারীদের পে বথদক হবহভন্ন 
ধরদনর কষ্ট-বেশ িিয করদিন।  

শাদেখ (রহিমাহুল্লাি) “আল িািাবাি বিারাম” এর এক প্রদের জবাদব বদলনঃ  

“িঙ্কটমে পহরহস্থহিদি জনিমথবন বৃহি না িওোর কারণ এই নে বয ত্বাগুিরা িমস্ত ভূহমদি িাদের হনযবািন 
বথদক িাওবা কদরদে অথবা জনগন িাদপর চামড়া পহরধানকারীদের উপর আস্থাবান িদে বগদে বরং িার 
একমাি কারণ িল (পূণব হবোদির িাদথ) ইিলামী েলগুদলার িিয বথদক হবচুযি িওো। আমাদের জনগন বিা 
হবদরাি এবং রি উৎিদগবর মাধযদম আশ্রে প্রাথবনা কদর। আল িামেুহলল্লাি বিবমাদন িাদের জান এবং মাদলর 
হনরাপত্তা হবধান হনহিি িদেদে। িদল অহচদরই িারা আল্লাির মহজব বমািাদবক মুজাহিেদের মাদে হিদে 
আিদব। আহম আল্লাি িা’আলার হনকট েুো কহর, হিহন বযন আমাদের উপর নযস্ত িাদের অহধকারিমূি 
আোে করার িাওহিক োন কদরন।  

র্ষ্ঠমঃ হবচুযহি ঘটার মুল কারণঃ 

প্রেকারী প্রে করল বয, এই হবচুযহি ঘটার মূল কারণ কী যা বথদক হজিাে হনষৃ্কহি বপদেদে?  

শাদেখ িাাঁর জবাব হেদেদেনঃ  

(১) এর কারণ িদলা মূল মানিাজ বথদক পেস্ফলন ঘটা যা হকনা প্রদিযক ধদমবর মাদেই হবেযমান থাদক 
............ এই কথার দ্বারা ভ্রষ্টিাদক িমথবন করা উদদ্দশয নে বরং এর দ্বারা উদদ্দশয িল, বকান েদলর ভ্রষ্টিা 
যাদি হবশালদত্বর কারদণ গ্রিন বযাগয না িদে যাে এবং এই ধারনা যাদি না িে বয, এই জামািই দ্বীদনর 
মূল। িদল বি িাক্বদক বেদড় বেে এবং (িারা োড়া িমস্ত েল) ভ্রষ্ট িওোর োবী কদর বদি থাকাদক 
হবচেণিা মদন কদর। কেদনা এমন নে !!!  

...... বিিনা েহড়দে পরার আদগ এবং পদর আলদজহরোর ভূহমদি আিদল িুন্নাি ওোল জামাদির মানিাদজর 
উপর পহরচাহলি মুজাহিেদের একহট েল পূদববও হেল এবং বিবমাদনও আদে। আল্লাি িা’আলার অনুগ্রদি এবং 
মুজাহিেদের কুরবাহন, ধধযব, অহবচলিা এবং উদেযাগী ভূহমকার িদল এই ভ্রষ্টিা বথদক হজিাে কলঙ্কমুি 
রদেদে।  



(২) আমাদের আলদজহরোদি হজিাদের পদথ বয পেস্খলন ঘদটদে, িা হজিাদের িকল িন্তান ও ভূখণ্ডিমূদি 
এিটা বযাপক িেহন। বরং িা বোট্ট একটা গ্রুদপ িীমাবি হেল যা বশর্ িদে বগদে, আল-িামেুহলল্লাি এবং 
িারা হেল বেদশর খুবই িংকীণব একহট অংদশ। আর বাকীরা িাদের আদগর আেদশবর উপরই রদেদে।  

এর েহলল িল, ভ্রষ্টেদলর হবরুিাচরণটা িাদের হবচুযহির হনেশবন প্রকাদশর িাদথ িাদথই িদেহেল। এবং িা 
একিমে িাদের িাদথ যুি পযবন্ত হনদে যাে। এবং খাহরহজদের এই বিিনা বথদক উম্মিদক বাাঁচাদি হগদে 
আমদের অদনক বশ্রষ্ঠ, হবচেণ ভাইদেরদক শািাোি বরণ কদরদেন। িমস্ত হকেু িাওিীক আল্লাির পে 
বথদকই।  

(৩) িাদের পথভ্রষ্টিার বাস্তবিা িংদেদপ উদল্লখ করা িলঃ  

• িীমালঙ্ঘদনর প্রহি আকৃষ্ট িওো এবং কদ ার বরওোদেিদক েহলল হিিাদব গ্রিন করা। 
• হবেআি এবং কুিহর ও কুিহর নে হবর্দের মধযকার পাথবদকয না ববাো। যার িদল িৃহষ্ট িদেদে 

প্রহিপদের িাদথ খারাপ আচরণ যা কখদনা কখদনা িিযা এবং িংঘাদির হেদক ব দল হেদেদে। 
• জামাআি’র ভূল অথব বুো এবং ইমাদমর জামা’আি এবং খাি জামা’আদির মাদে পাথবকয না করা। যা 

প্রহিপদের িাদথ কাজ করার বেদি মারাত্মক িমিযার িৃহষ্ট কদরদে।  
• (কুিিারদের িাদথ) বনু্ধদত্বর অথব অনুধাবদন ভুল করা। এবং বকানটা ঈমান ভঙ্গকারী িদব ও বকানটা 

িদব না। িদল অদনক িাধারন মানুর্ মুরিােদের পৃষ্ঠদপার্কিাকারী েদল ঢুহকদে হেদেদে। ... যা 
বমরুেন্ডদক এদকবাদর বভদঙ্গ হেদেদে।।  

শাদেখ িার বই “আল বাোন ওোি িাবহেন হল হুকহম মুমাওহেহনল মুরিাহদ্দন”3 এ ( البيان والتبيين لحكم

  বদলদেনঃ (مموني المرتدين

আর িববদশর্ কথা িলঃ 

কুির হশহবর এবং মুিলমানদের ঘাহটর মাদে এই যুি চলমান থাকদব। িাগুদিরা মুজাহিেদেরদক পরাস্ত 
করার জনয নিুন উেযদম চক্রান্ত করা এবং িাদেরদক জািীর হবরুদি যুদি ব দল বেোর বচষ্টা করা এবং িার 
বযাপক প্রচার অবযিাি থাকদব যিেণ যুি বাহক থাকদব। িাই মুজাহিেদের জনয েুইহট হবর্ে আবশযকঃ   

১। িববো কাদিরদের প্রবিনা ও প্রিারণামূলক কমবকাণ্ড িম্পদকব িজাগ েৃহষ্ট রাখা “আহম প্রিারক নই এবং 
বকান প্রিারনা আমাদক বধাকাে বিলদি পারদব না।” বযমনহট িযরি উমর িারুক রাহেোল্লাহু িা’আলা আনহু 
বদলদেন। 

(২) হবশৃঙ্খলার বিকমি ও প্রজ্জার িাদথ িমাধান করদি িদব এবং আল্লাির দ্বীদনর উপর অটল থাকদি িদব 
িা বযখাদনই বিাক।  

                                                            

শাদেদখর গুরুত্বপূণব হকিাবহট হনদের হলংক বথদক িাউনদলাি করুন- www.ilmway.com/site/maqdis/MS_11179  
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িাই আল্লাি িা’আলার দ্বীদনর বেদি বাড়াবাহড় বা দ্বীনদক উদপো করা এবং হবলীন করা গ্রিনদযাগয নে, 
বযদিিু উভেহটই হনন্দনীে। এবং িববোই বকান রকম বাড়াবাহড় এবং োড়াোহড় করা োড়া ইলদমর িীমাদরখার 
মদধয অবস্থান করদি িদব।”  

অিপর আবুল িািান রহিমাহুল্লাি বেখদলন বিিনা আবার মাথাচারা হেদে উদ দে। িখন কলদমর  এবং 
োওোদির মাধযদম এর বথদক িিকব কদরন।  

শাদেখ িার িঙ্গী-িাথীদের জনয একজন উপদেশোনকারী অহভভাবক হেদলন। হিহন কুরআন, িুন্নাি এবং 
হিরাি বথদক িুন্দর িুন্দর উপদেশবানী চেন কদর িাদের হনকট বাস্তব হশো বপশ করদিন। যা িাদেরদক 
হিরািুল মুস্তাহকদমর পথ প্রেশবন করদব। িদল িাদের বিবমান অিীদির িাদথ হমদল যাদব এবং এদের ইলম 
িাদের ইলদমর িাদথ।  

আর হিহন এই িমস্ত েরদির অদনক আগ্রিী হেদলন। যাদি কদর একজন মুজাহিে রব্বানী (আল্লািওোলা) এর 
মযবাোে বপৌঁদে বযদি পাদর। বয োওোদির হিহকর বিন করদব, এবং হজিাদের পদথ িমিযাগুদলাদক নবুওোি 
বথদক আিরণকৃি নুদরর মাধযদম িমাধান করদবন। ভাল িদল উদু্ভি করদব, বিাাঁচট বখদল িাদি ধরদব। এবং 
বি োওোি হেদব িার কিববয অনুযােী, চাহিো অনুযােী এবং বযই আমানি বিন করার জনয উম্মি আহ্বান 
করদে বিই আমানদির অনুযােী।  

এবং িাদের বথদক চাইদিন িারা যাদি ইবােিগুজার, েুহনোহবমুখ, বুহিমান এবং স্বীে প্রহিপালদকর িন্তুহষ্ট 
কামনা কদর। িাদথ িাদথ বি একজন বাস্তবমুখী িহকি এবং যুদির মেোন িম্পদকব িার থাকদব পূণব জ্ঞান। 
যুদির মেোদনর  যুদির মেোদনর গহি-প্রকৃহি ও আবশযকীে হজহনিগুদলাদি েে িদব।  ত্রুহট-হবচুযহি এবং 
েুববলিা খুদজ ববর কদর বিলদব। উন্নেন-উন্নহি আগ্রিী িদব।  

কাজ নষ্ট িদল োহেত্ব অদনযর উপর হনদেপ করদব না বরং স্পষ্ট ও ইনিাদির িাদথ হনদজর হেদক হনদে 
আিদব। হবচুযহির বযাপাদর অবগি িদব ও বন্ধ কদর হেদব এবং ভূদলর বযাপাদর বজদন েূদর থাকদব।  

অিঃপর যখন চমৎকার িংগ্রি (ইিলামী শহরোি ও বাস্তব জ্ঞান) প্রকাশ িল, যাদি িমাদজর িাদথ ইিলামী 
আদন্দালনকারী েলিমূদির আচরদণর ইলমী অবস্থানদক শরীেিিম্মি মিামদির মাধযদম প্রকাশ কদরদেন। 
হিহন এই হকিাব বোট িওো িদিযও বমৌহলক হবচেণ েৃহষ্টভঙ্গী প্রকাশ কদরদেন। যা এই হবর্দে িার উিূহল 
বযাগযিা ও হিকহি নীহিমালা উপর িার েেিা এবং মািলািাদির হনেম-কানূদনর েেিা স্পস্তভাদব প্রমান 
কদর।  

শাদেখ রহিমাহুল্লাি বিবমান িমদের ভূলগুদলা ধহরদে হেদেদেন, এবং হবদভেকারী, িীমালঙ্ঘনকারী ও 
অিংকারীদের বথদক িিকব কদর হেদেদে, যারা হনদজদেরদক িাদের আিল অবস্থার িুলনাে অদনক বড় মদন 
কদর থাদক। হকন্তু িারা বাস্তবিার চরম রীহিনীহির প্রস্তারাঘাদি িারা হেন্ন হবহেন্ন িদে যাে, কারণ িারা 
কখদনাই শরীেিিম্মি আখলাকদক আকদড় ধদর হন।  



হিহন িার বইদের বশর্ আদলাচনাে িার মূলযবান েৃহষ্টভহঙ্গ উদল্লখ কদরদেন। চার েশক ধদর চলা িার হজিাে, 
িালীম-িরহবোি এবং অহভজ্ঞিার িারমমব িুদল ধদরদেন। হিহন বিখাদন হলদখদেনঃ  

“হনিেই দ্বীনদক পুনঃপ্রহিষ্ঠাে আমাদের ভ্রািৃদত্বর এবং পরস্পদরর িািাদযয প্রদোজন। এবং ঐকয স্থাপন করা 
এবং িার আিবাদবর প্রহি আগ্রিী িওো ও ইখহিলাি এবং িার আিবাব বথদক ববাঁদচ থাকা আবশযক।  

বকউ যহে এগুদলা বথদক মুখ হিহরদে বনে আল্লাির রািূল িার বথদক মুি হযহন ওিী দ্বারা িািাযয প্রাপ্ত।  িার 
পহবি জীবনচহরিই এই হবর্দের বাস্তব প্রমান। এমহনভাদব খুলািাদে রাদশো রাহজোল্লাহু িা’আলা আনহুর 
জীবনচহরি এই হবর্দের েহলল।  

বকান জামাি িা যিই শহিশালী বা বড় বিাক, একা কখদনাই শহরোি প্রহিষ্ঠা এবং িামাহজক শৃংখলা 
বাস্তবােন করদি পারদব না।  

িুিরাং অিংকার, উদপো বা িুদযাগ োড়ার বকান কারণ বনই।  মানুর্ িার বোর্-ত্রুহট বথদক গাদিল থাকা 
িাদক অিংকার হেদক আহ্বান কদর। আর অিংকার িাদক ভ্রষ্টিার হেদক হনদে যাে। আর ভ্রষ্টিা িাদক 
ধ্বংদির হেদক হনদে যাে। ... শুকর চরাদনা অদপো উট চরাদনা অদপো অহধক উত্তম। ......  

হিকি এবং রাজনীহিদি যার অদনক িম্পকব। এবং উম্মদি মুিহলমার িাদথ উত্তম িম্পকব ও িাদের শহি-
িামথব বথদক িােো িাহিল করার বযাগযিা অদনক গুরুত্বপূণব।” 

অিঃপর িার িববদশর্ ওোহিোদি (অহিেিিমূি) শারঈ বযাগযিা বৃহি এবং রাজনীহি, অথবনীহি, িামাহজক ও 
প্রশািহনক হশো আবশযকীেিার প্রহি অদনক গুরুত্ব হেদেদেন। এবং হবদশর্ কদর উত্তম োওোি এর পিহি 
বাস্তবােদনর প্রহি।   

আল্লাি িা’আলা শাদেখ বুলাইহের প্রহি রিম করুন। হিহন আমাদের জনয িার হজিাে, োওোি এবং 
অহভজ্ঞিার মুদিা-মহন বরদখ বগদেন। এটাই িল িার মিৎ উদদ্দশয।  

যা আমাদেরদক আহ্বান করদে হশো-েীোর বেদি মদনাদযাগী িওোর জনয এবং শারঈ কমবকাদণ্ড হবদশর্ 
কদর িদিাো োন, হবচার-িেিালা করা এবং োওোদির বেদি বযাগযিা অজবন করার জনয, যাদি কদর িা 
ইিলামী আদন্দালন, ইিলাদমর প্রহি আহ্বান এবং িৎ কাদজ আদেশ ও অিৎ কাদজ হনদর্ধ ইিযাহের জনয 
বাস্তবিম্মি উোিরণ িে। হবদশর্ কদর হবচার করার বেদি, িদিাো োদনর বেদি এবং েরবাহর 
আদলমদেরদক োওোি োদনর বেদি।  

বযখাদন শরীেদির আিকাম বাহক আদে বিখাদন িাগুি িরকার িদিাো, োওোহি কাযবক্রম এবং হবচার 
বযবস্থা পহরবিবন করদি িেম িদেদে। দ্বীহন মারািাগুদলাদক িরকাহর প্রহিষ্ঠাদন পহরণি করা িদেদে। বিখাদন 
িরকারী কমবকিবা হনদোগ বেওো িদেদে। িাদের এইিকল কমবকাদণ্ডর মূল উদদ্দশয িদে এই উম্মিদক 
পথভ্রষ্ট করা এবং িাদের এমন একহট ধমব উপিার বেওো বযখাদন বকান হজিাে বনই, বনই িৎ কদমবর আদেশ 
এবং অিৎ কদমবর হনদর্ধ, বনই ওোলা আর বারার হবধান।  



বরং এহট এমন একহট ধমব বযখাদন রাষ্ট্রদক িববাদপো মিান মদন করা িে এবং ধমবহনরদপেিাদক প্রধানয 
বেওো িে। বযখাদন ইহুহে এবং বড় বড় িাগুিদের িাদথ চুহি করাদক িমথবন করা িে। এহট এমন একহট 
ধমব যাদক “রাষ্ট্রীে শািনবযবস্থা” নাদম নামকরণ কদর িদববাচ্চ িম্মান প্রোন করা িে।  

এই শািন বযবস্থাদক “হদ্বিীে হবেযুি হবজেী মুরিােদের শািনবযবস্থা”ও বলা যাে। িারা ইিলামী আহকো 
িমুিদক হবনষ্ট করদি চাে, যা আধুহনক ও মানিম্মি িভযিার উপর প্রহিহষ্ঠি।  

শারঈ ইলদমর প্রহিষ্ঠান ও হবেযালেিমুি ধমবহনরদপে, জািীেিাবােী ও িাগুি িরকাদরর বিনাবাহিনীর পদে 
এদকর পর এক হববৃহি ববর করদে, িাদেরদক উপস্থাপন করদে িারা এমন একহট েল যারা জুলুমদক 
প্রহিিি করদব। যারা িাগুিদক িমথবন কদর এবং িাগুহি মূলনীহি বাস্তবােন করদি চাে।  

শাদেখ রহিমাহুল্লাি িাদথ িাদথ বিবমান যুদগর জ্ঞান-হবজ্ঞাদন পারেশবী িওোর উপর আমাদের মদনাদযাগ 
আকর্বণ কদরদেন এবং আমরা বযন এই হশোর মাধযদম হজিাদের কলযাণ-িাওোদবর হেদক মানুর্দক পথ 
প্রেশবন করদি পাহর।  

উম্মদির জনয আমাদের োওোির উপর আমাদের মদনাদযাগ আহ্বান কদরদেন। আমরা িাদের হনকটবিবী 
িদবা যাদি িারাও আমাদের হনকটবিবী। আমরা বযন িাদেরদক িুিংবাে হেদি পাহর বয, ‘বিবমান িমদের 
অিযাচারী, িীমালঙ্ঘনকারী ও িাদিে িাগুিরা যারা িাদের উপর বচদপ বদি আদে’ অহচদরই পিন ঘটদব 
যাদি এমন একহট িমে আিদব যখন িাদের পহরবদিব নযােহভহত্তক, কলযাণহভহত্তক ইিলামী শািন কাদেম 
িদব। যা মানুদর্র প্রাপয অহধকার হনহিি করদব, জাদলমদেরদক প্রহিিি করদব এবং খুলািাদে রাদশো 
রাহজোল্লাহু িা’আলা আনহুর পিহি জীহবি করদব।  

হিহন আমাদেরদক বলাভী, অিংকারী এবং মূখবদের বথদক হজিাদের মেোনদক পহবি করদি আহ্বান কদরদেন। 
যারা খুলািাদে রাদশো রাহজোল্লাহু িা’আলা আনহু এবং আিদল িুন্নাদির হবপরীি কাজ কদর। িারা মাজলুম, 
বশাহর্ি এবং অপহৃি উম্মিদক এই িুিংবাে োন কদর বয, অহচদরই আমরা বিামাদের িাগুিদের বথদক মুহি 
হেব; যাদি বিামাদের উপর বচদপ বদি িাজ্জাজ হবন ইউিুদির বংশধরদের, যারা বিামাদের উপর োহপদে 
পরদব হবদদ্বর্, িম্পে লুণ্ঠন, অিযাচার-হনযবািন, জবাই ও বুদলট হনদে। িখন বিামরা িাদের আনুগিয, 
বাই’আি ও ধধযব ধরা আর বকান পথ থকদব না। আর যহে মুখ হিহরদে নাও, অবাধযিা বপার্ণ কর িািদল 
বিামাদের িামদন েুইহট পথ বখালা থাকদব, িেদিা ধারাদলা েুহর বা বুক হবেীণবকারী বুদলট।  

বযমহনভাদব হিহন আমাদের আহ্বান কদরদেন হজিাদের মেোনদক এমন হজহনি বথদক মুি রাখদি যা 
োড়াোহড়র প্রহি ধাহবি কদর এবং ধমবহনরদপেিার ও জািীেিাবাদের হেদক পেস্খহলি কদর। এবং আকীো 
ও শহরোদির হভহত্ত বথদক িদর িািাে িৃহষ্টকারী শািক ও িাদের আনুগিযদের িাদথ িমদযািার হেদক হনদে 
যাে।  

এবং িিকব থাকদি শািক ও িার অনুিারী এবং িারাম মাদলর বধাকািমূি বথদক, যা মুজাহিেদেরদক 
মহরহচকার নযাে বধাকা বেে। বযন িারা দ্বীন বথদক িদর যাে ও ঐকযদক হবহেন্ন কদর। এবং িারা িাদের 
েলদক ভাগ কদর বনে; মধযমপন্থা অবলম্বনকারী বের মাদে যাদেরদক (িাদের বগামরািী) বুোদি বপদরদে এবং 



চরমপন্থীদের মাদে যাদের ধ্বংি ও হনঃদশর্ কদর বেো আবশযক। অিঃপর যারা এই েদল প্রদবশ কদর 
িাদের কাদে উদন্মাহচি িে - যারা শেিাদনর বধাকাে পদড় বগদে - িারা ভীর্ণ েেেহি িওোর পাশাপাহশ 
পাহনর অিল গহ্বদর িহলদে বগদে।  

যাদি আদগই পহিি িদেদে হমশদরর ইখওোনুল মুিহলহমন, মুিাম্মে মুরহি এবং হমিদরর হবহভন্ন েদলর 
বনিরা। পদর বজদল হগদে িারা িাদের পথভ্রষ্ঠিার জ্ঞান হিদর বপদেদেন অথবা িাহির কাদষ্ঠ েুদল। এবং 
এমন িমে লহজ্জি িদেদেন যখন লজ্জা বকান উপকাদর আিদব না।  

هم أمري بمنعرج اللوى       فلم يستبينوا النصح إال ضحى الغدأمرت  

আহম িাদেরদক বক্র বমাদড়র বযাপাদর আমার হনদেবশহট হেদেহে ****** 

হকন্তু িারা আমার উপদেদশর প্রহি লেয কদরহন, িদব আগামীকাল িকাদল (করদব) 

 

আল্লাি িাোলা শাদেখ বুলাইেী রি. বক রিম করুন। হিহন এমন এক িাাঁকা বরদখ বগদেন যা পূরণ করা খুবই 
কহ ন। আল্লাি  িাআলা আমাদেরদক িার উত্তম বেলা হেন! আর িাাঁর শািাোি ও ঐহিিযপূণব ইহিিািদক 
মুজাহিে ও োেীদের জনয আল্লাির পদথ উত্তম প্রহিোন,  জ্ঞান ও িৃহষ্টজীদবর মাদে উত্তম মযবাো এবং কলম 
ও অদস্ত্রর যুদি প্রহিদযাগীিার বেদি এক বপ্ররণা এবং চাহলকা শহি হিদিদব বাহনদে হেন! জান্নািুল 
বিরোউদি িাাঁর স্থান বাহনদে হেন! এবং আমাদেরদক অপমাহনি, লাহিি ও িক বথদক পহরবহিবি না কদর 
িাাঁদের িাদথ একহিি কদর হেন! আহমন। 

 

وابعثه للغرب الحزين عزاء       اجعل رثاءك للرجال جزاء  

كاألمهات وتندب األبناء       شؤونهاإن الديار تريق ماء   

ثكل الممالك فقدها العلماء       ثكل الرجال من البنين وإنما  

جزع الكتائب قد فقدن لواء       يجزعن للعلم الكبير إذا هوى  

للموت ينظم حكمها األحياء       علم الشريعة أدركته شريعة  

البلى السراء يكسو عظامك في        شيخ الصمود أال أزفك حادثًا  

دكت صروح الظالمين هباء      قم من صفوف الحق وارقب شامنا  

دون العقيدة عرضةً وفداء       من البنغال حتى مغرب  أسًدا  

قامت تلبي للجهاد نداء   من ساحل الصومال حتى كاشغر  



وبحضرموت تالحًما وإخاء   من قمة القوقاز حتى كابل  

ا تبيد الزيف واألجراءدك    والهند قامت للجهاد تعيده  

متسولين أذلةً حقراء   وتذب عن عرض النبي حثالةً   

قد أسرعت سباقةً معطاء   وارقب من النشء الجديد جموعهم  

تبصر نكوًصا أو تر استخذاء    روح الجهاد سرت بأمتنا فلن  

لقيت أجًرا وافًرا وجزاء    الدين دين هللا وهو كفيله  

*** 

িুহম বিামার েু:খদক মানুর্দের জনয প্রহিোন বানাও এবং ভরাক্রান্ত অশ্রুধারীর (ক্রন্দনকারী) জনয িা 
িান্ত্বনাস্বরূপ পাহ দে োও। 

হবহভন্ন বেশ আজ এমন অশ্রু প্রবাহিি করদে যার অবস্থা িল ঐ িকল মাদেদের মি বয িাাঁর িন্তানদের জনয 
হবলাপ করদে। 

বলাদকরা িন্তানদের িাহরদে বযহথি। আর আদলমদের িাহরদে ভূখণ্ডিমূি বযহথি। 

িারা (ভূখণ্ডিমুি) হবহশষ্ট বযহিদের িাহরদে েু:খ প্রকাশ করদে,  ধিনযবাহিনী িাদের বিনাপ্রধান িাহরদে বগদল 
বযমন েু:খ কদর। 

মৃদির জনয শরীেদির জ্ঞান িুহম পাদব , জীহবিরা িার হবধানগুদলা িুন্দরভাদব বণবনা কদর হেদে। 

বি েৃঢ়িার শাদেখ! আহম বিামাদক এমন একহট কাহিনীর িুিংবাে হেদবা না! যা েুদযবাদগ বিামার িাড়দক 
আনদন্দর বপাশাক পহড়দে হেদব!? 

িদিযর কািার বথদক িুহম োাঁড়াও এবং আমাদের শাদম বেখ! যাদলমদের প্রািাে বভদঙ্গ ধুলাে পহরণি িদেদে। 

(দি ইিলাদমর হিংিরা!) বাংলা বথদক মরদকা পযবন্ত বাদঘর গজবন োড়! িাওিীদের আহকো োড়া বকান িম্মান 
বনই, হবহলদে োও জীবন! 

বিামাহলোর উপকূল বথদক কাশগর পযবন্ত ইিলাদমর হিংিরা হজিাদের িাকবীর হেদে। 

কদকশাদির পববি শৃঙ্গ বথদক কাবুল পযবন্ত িাক আিদে ভ্রািৃদত্বর ও যুদি যাওোর, িাদথ আদে িাযরামাউি। 

হিনু্দস্তান (ভারিবর্ব) প্রস্তুি িদেদে হজিােদক হিহরদে আনদব বদল, ঢাকা ধ্বংি কদর হেদব যি িব হমথযা ও 
ভ্রাহন্ত। 



িীন মুরিাে-কাদিরদের উপর প্রভাব হবস্তার কদর িারা রািূদলর চহরদির উপর আক্রমণদক প্রহিিি করদে। 

বচদে বেখ নিুন প্রজদন্মর েলগুদলার প্রহি! হবরামিীন িারা এহগদে যাদে। 

উম্মাির জনয হজিাদের পটভূহম ধিহর িদে বগদে িুিরাং িুহম পিৎপেিা অথবা িীনিার প্রহি েৃহষ্ট হেও না! 

দ্বীন একমাি আল্লািরই দ্বীন এবং হিহনই িাাঁর দ্বীদনর জাহমনোর। (হকন্তু) িুহম পাদব অিুরন্ত প্রহিোন ও 
হবহনমে।4 

  

আর শাদেখ আবুল হিরাি আি িুরী রি.  হিহন মুজাহিে এবং িাওিীদের প্রহি োেীদের প্রথম িারীর 
একজন হেদলন। হিহন িাদিয আিাদের5 হবরুদি হজিােী আদন্দালদন শরীক হেদলন। িারপর হিহন িারা 
জীবন মুজাহিে ও মুিাহজরদের মাদেই কাহটদে হেদেদেন। অবদশদর্ জীবদনর চহল্লশহট যুগ আিগাহনস্তান ও 
শাদমর হজিাদে কাটাদনার পর মুহমনদের শির শাদম শিীে িন।  

আিগাহনস্তদন রাহশো ও িার মুরিাে বোিরদের িাদথ যুি চলাকালীন বপশাওোদর িার িাদথ আমার পহরচে 
িে। আমাদের মাদে ভ্রািৃত্ব ও বনু্ধত্ব হেল একমাি আল্লাির িাোলার জনয। হকন্তু পরবিবীদি পাহকস্তান বথদক 
চদল যাওোর জনয বাধয িই। িখন আমারা পৃথক িদে যাই।  

পরবিবীদি িাাঁর িাদথ হদ্বিীে বার বেখা িে আরব মুিাহজরদের শির কান্দািাদর। হিহন এদিহেদলন শাদেখ 
উিামা হবন লাদেন রি. এবং িাাঁর িাথীদের িাদথ িাোৎ করদি এবং হকেু হমহিো বিক্টদরর কাযবক্রম হবনযস্ত 
করার বযাপাদর আদলাচনা করদি। 

 হিহন িখন আমাদক একহট কথা বদলহেদলনঃ-  এই গ্রাম এবং এই িমাদবশ -প্রহশেদণর স্থান- বিা শত্রুদের 
কাদে অগ্রির িওোর মাধযম মাি। িারপর পরবিবী কাযবক্রম শুরু িদব। 

বপশাওোদর িাাঁর িাদথ িাোদির িমে আহম িাাঁদক একজন নম্র িম্ভ্রান্ত এবং হনজ িাথীদের প্রহি িিনশীল 
বযহি হিদিদব বেদখহে। হিহন হেদল হিহন হেদলন বাস্তব-িিয বণবনাে স্পষ্টভার্ী এবং িাাঁর িাথীদের নিীিি 
এবং এখলাদির হবর্দে িদচিন করদি হবহভন্ন ঘটনা বণবনাে খুব আগ্রিী হেদলন।  

                                                            

 শাদেখ িাহিজাহুল্লাির আবৃহি করা এই কহবিাগুদলা মূলি হমিদরর প্রখযাি কহব আিমাে শাউহক আলী আিমাে 
শাওহক ববগ (১৬ অদক্টাবর ১৮৬৮ ইং – ১৪ অদক্টাবর ১৯৩৪ ইং) এর রহচি। শাদেখ হকেু হকেু স্থাদন ঈর্ৎ পহরবিবন 
কদরদেন।  ৬৪ বের বেিী কহব কােদরাদিই জন্ম ও মৃিুয বরণ কদরদেন। হেোদন শাউহক িি কহবর অিংখয বই 
প্রকাহশি িদেদে ।  
5 িাদিজ আিাে (জন্মঃ ৬ অদক্টাবর, ১৯৩০ ক্বারোিা, হিহরো, মৃিুযঃ ১০ জুন, ২০০০ োদমে, হিহরো) প্রাে হিন েশক 
যাবি হিহরোর রাষ্ট্রপহি হেল। কট্টর মুিহলম হবদদ্বর্ী এই হশো শািক ও িার পুি বাশার আল আিাে শাদমর 
মুিলমানদের রি চুদর্ বখদেদে ও এখদনা অবহধ খাদে। এই েুই বাপ-ববটার িাদি শাদম লে লে মুিলমান শািাোি 
বরণ কদরদেন। ১৯৮২ িাদল িামাদি এক গণিিযাে কদেক লে মুিলমানদক িিযা কদরহেল এই িাদিজ আল আিাে।    



হিহন মুিাহজর-মুজাহিেদের বখেমি ও িিদযাগীিাে অগ্রগামী হেদলন। িদব যারা  াট্টা-হবদ্রুপ করি অথবা 
আচরদণ অিংগহি করি িার বযাপাদর হিহন খুব কদ ার হেদলন। 

কান্দািার বথদক আমরা আবার আলাো িদে বগলাম। একহেন নবয খাওোদরজদের িাদি শিীে হপ্রে ভাই 
শাদেখ আবু খাদলে আস্-িূরী রি.6 এক হচহ  মারিদি আমাদক জানাদলন বয,  শাদেখ আবু হিরাি আস্-িূরী 
রি. হিহরোে বপৌঁদেদেন এবং হিহন মদন করদেন বয,  ইবরািীম আল বােরীর েদলর উদদ্দদশয একহট 
নহিিািমূলক বোন প্রকাশ করদল িাদের িমিযা িমাধান িদে যাদব। যহে িারা এর বকান উত্তর না বেে 
িািদল িমাধাদনর বযপাদর আদরকহট বোন প্রকাশ করদবন। 

আহম আমার শিীে ভাই আবু খাদলে আস্-িূরী রি. এর িাদক িারা হেদে বললাম বয, শিীে আবু হিরাি রি. 
বক আমার িালাম এবং িাাঁর বিিাজি ও িাওহিদকর বযাপাদর আমার বোো জানাদবন। আর বলদবন বয, 
আমার মদি িাাঁর মি এবং আপনাদের মি হজিাদের শাদেখদের মূল লে িল, শরীেি প্রহিষ্ঠার জনয এখন 
হজিাদের মেোদন মুজাহিেদের একি করা। 

বিই িাদথ শােখ আবু িারাদির িাদথ হমদল জাবিািুন নুিরার ভাইদেরদক নহিিাি, হেক-হনদেবশনা প্রোদনর 
আশা করহে। 

হিহন ইবরািীম আল-বেরী আল-হুিাইনীর িাদথ মিপাথবকয িমাধান করদি যদথষ্ট বচষ্টা কদরদেন হিকমাি ও 
মািলািাদির হভহত্তদিই। হকন্তু িারা বড়ত্ব বেহখদেদে এবং অন্তদর যা হেল িা প্রকাশ করা শুরু করল, িা 
িদে হনদজর মদির হবদরাধীদেরদক শুবুিাদির হভহত্তদি িাকিীর করা বরং ইবাোদির হভহত্তদিই। 

হিহন িবদচদে বয হবর্েহট গুরুত্ব হেহেদলন িা িল, শাদম ইমারি প্রহিষ্ঠা শামবািী এবং হবদের উলামাদের 
িাদথ পরামশব োড়া িদব না। 

হিহন এবং িার িাথীরা প্রকাদশয নাকচ কদর বেন ধমবহনরদপে জািীেিাবােী রাষ্ট্রগুদলাদি একহিি িওোর 
পরামশবদক। হিহন বদলহেদলন, হজিাে বকান েলদক িিােিা করার জনয ওোহজব িেহন বরং আল্লাির 
কাহলমাদক প্রহিষ্ঠা করার জনয ওোহজব িদেদে। 

বি আবু িারাি! আল্লাি িাোলা বিামাদক রিম করুন। িুহম বিা হজিাে এবং োওোদির এ রাস্তাদক বযৌবদন 
বা বাধবদকয োদড়ন হন। আর আমাদেরদক েমিাধর বােশাির হনকদট উত্তম অবস্থাে হমহলি করুন। 

وألقوا عنكم األحالم ألقوا   استفيقوابني اإلسالم بالشام   

وهل يرجي من الكذاب صدق   يخادعكم عميل مستذل  

                                                            

শাদেখ আবু খাদলে আি িুহর রিঃ গি বিামবার ২৩ বিব্রুোহর ২০১৪ ইংদরহজ শাদমর িালদব খাদরহজ আইএদির 
এক িামলাে শািাোি বরণ কদরন। শাদেখ শাদমর অনযিম হজিাহে গ্রুপ িারাকািু আিরার আশ শাম 
আলইিলাহমেযাির গুরুত্বপূণব োহেত্বশীল হেদলন। শাদেখ আিগাহনস্তান, হশশান, বিহনো ও ইরাদক হিজরি ও হজিাে 
কদরহেদলন। হিহন শাদেখ আবু্দল্লাি আযযাম রিঃ, শাদেখ উিামা হবন লাদেন রিঃ ও শাদেখ আবু মুিআব আয 
যারকাহব রিঃ িি হজিাদের গুরুত্বপূণব উমারাদের িাদথ হজিাে কদরদেন।  



لها هانوا وذلوا واسترقوا   نموا في ذل أمريكا خساًسا  

ولكن نصحكم دين وحق       نصحت ونحن مختلفون داًرا  

عقيدة ال تفرق أو تشق      وتجمعنا إذا اختلفت بالد  

صفوفك ال تخلخل أو تشق   أال يا أمة اإلسالم رصي  

تحركه مطامعه فتشقوا  وال تصغوا لنكاث كذوب  

تئن يذلها قيد ورق   وغذوا السير تدعوكم دمشق  

ففتح القدس أوله دمشق       أعدوا الحشد فيها نحو قدس  

*** 

 

শাদম ইিলাম প্রহিষ্ঠা িদেদে িুিরাং বিামরা বজদগ উদ া এবং বিামাদের যি কল্পনা হেল িা েুদড় বিল! েুদড় 
বিল!!। 

অপমাহনি এদজন্টরা বিামাদের বধাাঁকা হেদেদে। হমথযাবােীর কাদে হক বকান িদিযর আশা করা যাে? 

আদমহরকার পরাজদে িারাও পরাহজি িদেদে, িারা লাহিি িদেদে অপেস্থ িদেদে এবং অপমাহনি িদেদে। 

আমাদের বেশ যহেও হভন্ন, িবুও আহম বিামাদের একহট উপদেশ হেহে- বিামাদের আেশব িল েীন ও িদিযর 
উপর। 

যহেও আমাদের বেশ হবহভন্ন হকন্তু আকীো-হবোি িবার এক। িাদি না আদে বকান পাথবকয, না আদে বকান 
হভন্নিা। 

বি মুিহলম উম্মাি! বিামাদের কািার মজবুি িদেদে িাদি বকান িাাঁকা বনই, বনই বকান হবেীণব স্থান। 

বিামরা হমথযাবােীর বকান হবোিঘািকিার প্রহি লেয কদরা না, িািদল বিামার আশা বভদঙ্গ হেদব। িখন 
বিামরা কষ্ট পাদব। 

বিামরা যুি কর! োদমে বিামাদের বকাঁদে বকাঁদে িাকদে। িাদক লাহিি করদে বহন্দত্ব ও োিত্ব। 



বিামরা বাইিুল মুকাদ্দাদির অহভমুদখ িমাদবশ প্রস্তুি কর। িািদল বিামরা বাইিুল মুকাদ্দাি জে করদি 
পারদব, যার শুরু োদমে বথদক।  

 

আজ এখাদনই ইহি টানহে। আগামী পদবব শাদেখ বরিােীর হকেু সৃ্মহিচারণ করদবা ইনশাআল্লাহ্। 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

 

 

                                                            

 শাদেখ িাহিজাহুল্লাির আবৃহি করা এই কহবিাগুদলা মূলি হমিদরর প্রখযাি কহব আিমাে শাউহক আলী আিমাে 
শাওহক ববগ (১৬ অদক্টাবর ১৮৬৮ ইং – ১৪ অদক্টাবর ১৯৩৪ ইং) এর রহচি। শাদেখ হকেু হকেু স্থাদন ঈর্ৎ পহরবিবন 
কদরদেন।  ৬৪ বের বেিী কহব কােদরাদিই জন্ম ও মৃিুয বরণ কদরদেন। হেোদন শাউহক িি কহবর অিংখয বই 
প্রকাহশি িদেদে । 


